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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον Διεθνή Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή 
διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή 
Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος Χιονοδρομικό 
Κέντρο Παρνασσού της ΕΤΑΔ Α.Ε.- Αρ. Διακ. 11722/29.07.2022.

Αναφορικά με ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΔ ΑΕ από 
ενδιαφερόμενους σχετικά με τον εν θέματι  Διαγωνισμό, διευκρινίζουμε τα 
ακόλουθα:

Ερώτημα 1:  Στη σελίδα 53 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο 
ΜΕΡΟΣ 6 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ αναφέρεται το εξής: 
«45.Τρόπος Πληρωμής  45.1 Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα 
γίνεται από την αναθέτουσα εταιρία σε καθοριζόμενη ημερομηνία, κατά τον 
επόμενο της έκδοσης του τιμολογίου ημερολογιακό μήνα, κατόπιν της 
πιστοποίησης ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
και της σύνταξης του σχετικού πρακτικού καλής εκτέλεσης από τη Διεύθυνση 
του Υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ Α.Ε., 
καθώς επίσης και της υποβολής των ανάλογων τιμολογίων και των λοιπών 
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται ή/και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε διάστημα σύμφωνα με 
τον Κανονισμό λειτουργίας της ΕΤΑΔ Α.Ε.» 

   Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αναλυτικά η διαδικασία 
πιστοποίησης και έγκρισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, με σκοπό την 
τιμολόγηση τους, καθώς και ο χρόνος εξόφλησης των τιμολογίων του 
Αναδόχου.
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Απάντηση:

Ο Τρόπος πληρωμής αποτυπώνεται σαφώς στο άρθρο 45 της 
υπ΄αριθμ. 11722/29.07.2022 Διακήρυξης.

Ερώτημα 2:  Στις σελίδες 56-57 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Περιγραφή Φυσικού – Οικονομικού- Αντικειμένου της 
Σύμβασης αναφέρεται το εξής : «Πίνακας προσωπικού: Ο απαιτούμενος 
αριθμός των εργαζομένων, συνοδευόμενος από τον ελάχιστο μηνιαίο μισθό, 
που θα απασχοληθούν για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης είναι κατ’ ελάχιστον ο ακόλουθος και κατανέμεται ως εξής ανά 
ειδικότητα τομέα απασχόλησης: 

         Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν ο κατ΄ ελάχιστον μισθός ανά 
ειδικότητα /ανά άτομο στην 4η στήλη του ανωτέρω πίνακα που αναφέρεται 
στη διακήρυξη είναι καθαρός ή μικτός, προκειμένου να γίνει υπολογισμός 
στην οικονομική μας προσφορά. 

Απάντηση:

Ο κατ΄ ελάχιστον μισθός ανά ειδικότητα /ανά άτομο στην 4η στήλη 
του πίνακα που αναφέρεται στη διακήρυξη είναι μικτός.

Ερώτημα 3:  Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε, αν για το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης(ΤΕΥΔ), έχει παραληφθεί εκ παραδρομής να αποσταλεί  σε μορφή  
XML Document (.xml) και αν θα αποσταλεί εκ νέου.
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Απάντηση:

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) περιλαμβάνεται στην διακήρυξη και θα 
συμπληρωθεί και θα κατατεθεί σε έντυπη μορφή.

Ερώτημα 4: Στη σελίδα 2 πίνακα ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 
πεδίο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ η Διακήρυξη αναφέρει: «Για χρονικό διάστημα 
τριών (3) μηνών, ήτοι ενδεικτικά από 01.09.2022 έως 30.11.2022.» Στη 
συνέχεια, στο άρθρο 47. Χρόνος – τόπος – τρόπος εκτέλεσης των 
υπηρεσιών, στη σελίδα 54 της Διακήρυξης αναφέρεται: 

«Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα 4 μηνών, 
ήτοι ενδεικτικά από 01.08.2022 έως 30.11.2022. ….» Ακολούθως, στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -περιγραφή Φυσικού – Οικονομικού- Αντικειμένου της 
Σύμβασης, στη σελίδα 56 της διακήρυξης αναφέρεται: «Μέρος Α. Σκοπός 
του παρόντος Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή 
Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος Χιονοδρομικό 
Κέντρο Παρνασσού της ΕΤΑΔ Α.Ε για χρονικό διάστημα 4 μηνών, ήτοι 
ενδεικτικά από 01.08.2022 έως 30.11.2022. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες 
αφορούν ενδεικτικά σε υπηρεσίες χειριστών αναβατήρων, υπηρεσίες 
βοηθών χειριστών αναβατήρων, σε έλεγχο χιονοδρομικών πιστών 
(τραυματιοφορείς), σε συντηρήσεις μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, σε 
καθαρισμό.» 

 Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τη διάρκεια της εν λόγω 
σύμβασης καθώς και το ενδεικτικό χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών. 

Απάντηση: Εκ παραδρομής αναγράφεται λανθασμένο χρονικό 
διάστημα. Διευκρινίζουμε πως οι υπηρεσίες αφορούν για μέγιστο χρονικό 
διάστημα 5 μηνών το οποίο θα εκκινήσει από τις  05.09.2022 και θα λήξει 
το αργότερο στις 05.02.23. Παρακαλούμε στην οικονομική προσφορά να 
αναφέρεται ρητά ότι οι υπηρεσίες αφορούν στο συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα.  

Ερώτημα 5: Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -περιγραφή Φυσικού – Οικονομικού- 
Αντικειμένου της Σύμβασης Μέρος Β στη σελίδα 60 της διακήρυξης 
αναφέρεται: 

«Για τα ανωτέρω προσκομίζονται επιπλέον και τα βιογραφικά 
σημειώματα όλων των εργαζομένων μαζί με Υπεύθυνες Δηλώσεις τους για 
την ακρίβεια και την αλήθεια του περιεχομένου του βιογραφικού 
σημειώματος. 

Σε περίπτωση εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση 
δεν θεωρούνται τρίτοι οικονομικοί φορείς, προσκομίζεται επιπλέον και 
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Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συμμετοχή 
τους στην παρούσα σύμβαση» 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν τα βιογραφικά σημειώματα 
των εργαζομένων και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις τους, δύναται να κατατεθούν 
σε μεταγενέστερο στάδιο δηλαδή πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών. 

Απάντηση:  Η προσκόμιση των βιογραφικών σημειωμάτων όλων των 
εργαζομένων μαζί με Υπεύθυνες Δηλώσεις τους για την ακρίβεια και την 
αλήθεια του περιεχομένου των βιογραφικών σημειωμάτων, θα 
πραγματοποιηθεί στο στάδιο της υπογραφής της σύμβασης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

  Στέφανος Δ. Βλαστός

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Διοίκησης.
2. Μονάδα Οικονομικών Υπηρεσιών.
Εσωτερική Διανομή
Τομέας Προμηθειών.
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